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Sammanfattning 

Studien följer Ostens vänner, en Social rörelse som under ett års tid 2018/2019 varit aktiva i 

samhället Boxholm i Östergötland. Uppkomsten av rörelsen är en protest emot att Boxholms 

mejeri ska läggas ner och verksamheten ska flytta till en annan ort. Denna uppsats behandlar 

rörelsens betydelse för individen, gruppen och samhället. Hur Ostens vänner har organiserat 

sig som grupp och hur det har speglat samhällets historia av ett litet brukssamhälle. Bidragen 

inom de olika områdena har varit många, men även svårigheter som uppstått under året. 

Rörelsen har haft olika sammankomster och marscher med stor uppslutning och engagemang. 

Ostens vänner har även varit aktiv i sociala medier, på Facebook har rörelsen nästan 13 000 

medlemmar. Mitt empiriska material baseras i största del av de fyra intervjuer jag gjort med 

mina informanter. Resultatet visar på att sociala rörelser kan göra skillnad på olika plan, även 

om inte gruppen lyckas med sitt mål. 

 

Abstract  

The essay is about Ostens vänner, a group of Social movement. During the year 2018/2019 

they have been active in the community Boxholm in Östergötland. It is a protest group against 

the closure of Boxholms ost a local cheesemaking industry. The industry is going to close and 

move to another place. This essay addresses the significance of the movement for the 

individual, the group and society. How Ostens vänner have organized themselves as a group 

and how it has reflected the history of society in a small industrial community. Contributions 

in the various areas have been many, but also difficulties that have arisen during the year. The 

movement has also been active in social media, on Facebook the movement has almost 

13,000 members. My empirical material is largely based on the four interviews I have done 

with my informants. The result shows that social movements can make a difference on 

different levels, even if the group does not succeed in its goal.  
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Förord 

Ett stort tack till mina informanter, för att ni har tagit er tiden att svara på mina frågor. Ni har 

med engagemang och öppenhet bidragit med kunskap och erfarenhet om hur det är att vara 

medlem i en social rörelse. 

Tack till min handledare Jenny Gleisner för din vägledning till mig i uppsatsskrivandet.    

   

Elin Trygg                                                                                                                           

januari 2020, Boxholm 
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2 INLEDNING OCH BAKGRUND 

Boxholm är en liten egen kommun i Östergötlands län med 5500 invånare (Fakta om 

kommunen, 2018) Jag ska skriva uppsats om gruppen Ostens vänner, en rörelse som bildats i 

Boxholm för ett år sedan. Ostens vänner startade som en protest mot nedläggningen av 

ysteriet i Boxholm. Gruppen har jobbar aktivt under året som gått med att försöka stoppa 

flytten och att ysteriet ska vara kvar på orten.  

Boxholm är ett gammalt brukssamhälle. Inom loppet av tre år har stora företag som funnits på 

orten i generationer försvunnit, stålindustri, sågverk och så nu deras alldeles egna ost. Inte 

bara att flytten av Boxholms ost är ett faktum, arbetstillfällen försvinner och 24 personer 

kommer att förlora sina arbeten. 

Det började 2011 med att dåvarande ägaren och boxholmsbon sålde Boxholms Mejeri AB till 

Arla. Det som fanns var ett muntligt avtal mellan parterna att osten skulle leva kvar och satsas 

på i Boxholm säger Bengt-Åke Bengtson, förra ägare av mejeriet i en intervju med Sveriges 

television (Ahl, F 2019). Och så var det fram tills oktober 2018 när beskedet kom, Boxholms 

mejeri ska läggas ner och tillverkningen ska flytta till en annan ort. Det kom som en chock för 

många anställda på mejeriet och för bygden. Den stora och infekterade konflikten mellan Arla 

och Boxholm som ort och dess invånare är uppkomsten och starten till hela organisationen 

Ostens vänner. 

Kommunalrådet menar att det är en identitetskris för kommunen. Ysteriets historia går 

tillbaka till början av 1890-talet då dåvarande Boxholms bruk startade sin verksamhet. Tidigt 

började man att tillverka olika sorters ostar. 1939 byggdes det nuvarande mejeriet och 1952 

tillverkade man Sveriges första gräddost (Boxholms Mejeri, 2019). Boxholm har en stark 

relation till sin ost och ysteriet. Forskare på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) Elisabeth 

Von Essen menar att minnen kring mat har stor betydelse för relationer och inställning. Inte 

bara det vi äter utan att mat är förknippat med traditioner, minnen, rutiner och känslor. Von 

Essen skriver mycket om matsvinn och det är en annan fråga men hon belyser även hur viktigt 

det är att utnyttja resurser på rätt sätt (Von Essen 2019). Det är det som Ostens vänner har 

slagit kraft i att kunskapen och traditionen finns i Boxholm och mjölken kommer från gårdar 

runt om Boxholm. Von Essens forskning visar på att vi blir mer medvetna om vad vi äter och 

önskar en mer hållbar relation mellan människa och mat.  

Mat är något som finns med oss hela livet i olika situationer och relationer. I Boxholms fall är 

ost något som funnits med länge. Ostens vänner är eniga om att detta, det vill säga att 
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nedläggningen inte ska gå obemärkt förbi. Någon stjäl vår ost, är det många som uttrycker sig. 

Forskare Helena Röcklinsberg SLU menar att, hur vi agerar aktivt i vårt val att konsumera. 

Det vill säga, vilka skäl ligger bakom våra val. Hon fortsätter att det är viktigt att vi tänker på 

vilka val vi gör, varför vi gör det, och vilken betydelse har det för framtiden. Röcklinsberg 

menar val på många plan allt från vad vi väljer för kött och grönsaker till lokalt producerade 

produkter (Röcklingsberg H, 2019). Ostens vänner uppmanar för en avsiktlig bojkott av Arlas 

produkter. De vill uppmärksamma konsumentkraften och att vi med det gör mer medvetna 

val. 

När chocken lagt sig börjar invånarna engagera sig i frågan. Kan det få gå till på detta vis? 

Vem äger namnet och traditionen. Boxholms ost ska nu produceras under samma namn i 

Östersund. Kan ett ortnamn flytta med till en annan ort? Vad ska de göra med den unika 

kunskap som finns här på detta ysteri? Frågorna var många och ilskan över beslutet började 

att tillta. 

Namninsamlingar och protestlistor startar att cirkulera. Boxholmsostens Vänner startar med en 

intressegrupp, på sin fritid jobbar de för att Boxholms mejeri ska bevaras och för att sprida 

kunskap om företagets historia och vikten av lokalt producerade produkter med en följd av 

deras Facebooksida som startar under namnet Ostens vänner. På bara några månader är det 

flera tusen anslutna till gruppen. Idag ett år senare är 13 000 medlemmar anslutna till 

Facebookgruppen Ostens vänner. De är aktiva med sina diskussioner på nätet, under året som 

gått har Ostens vänner anordnar ostmarscher. ostresor, ostfester och manifestationer av olika 

slag. Beslutet om att mejeriet ska läggas ner har fattats men ostens vänner står eniga och fast 

besluten om att ost ska ystas i Boxholm, mejeri ska vara kvar i Boxholm.  

Gruppens uttalanden till samhället, media och på sociala medier är tydligt, de tänker inte ge 

upp och kommer att kämpa ända in till slutet. Datum är satt, den 13 december i år 2019 är 

sista dagen sedan stänger Arla ner ostaffären och ysteriet för gott. Stängningen kommer att 

äga rum under tiden jag skriver denna uppsats.  

Gruppen Ostens vänner som jag ska skriva om kallar sig själva för ”osterianer” jag har sett 

deras arbete på håll och är otroligt imponerad av det engagemang och driv som de visar på 

och tror på. Det är mycket som händer över våra huvuden idag, beslut som är svårt för den 

enskilde individen att påverka och även att förstå många gånger. Att gå ihop till en grupp som 

Ostens vänner har gjort och göra sin röst hörd tillsammans, kämpa och försöka påverka mot 
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det man anser vara fel har gjort någonting med samhället Boxholm och de invånarna som bor 

där.  

Aftonbladet intervjuar Johan Birath socialdemokratisk lokalpolitiker i Boxholms kommun, 

han säger 

 

” Sedan nedläggningsbeskedet har något förändrats i staden, menar han. Det är 

ryggdunkar på Konsum. Tummen upp i bilrutan. En gemenskap. I dag tågade 

människor leende i regnet till den hotade fabriken. Det är som att ”osterianerna” 

försöker säga oss något om vår tids rotlöshet, där allt kan säljas ut, köpas upp, 

flyttas iväg och aldrig återvända. Men frågan är, kommer det smaka Boxholm 

då?” 

                    (Kazmierska N, 2018)  

 

I citatet ovan betonar lokalpolitikern Birath den gemenskap som infunnit sig sedan beslutet av 

nedläggningen blivit känt. Det är detta som uppsatsen kommer att handla om, gruppens 

uppkomst och vad det har haft för påverkan på samhälle och individ.  

Det är inte bara Boxholm som drabbats av nedläggningar. Fler och fler små samhällen vittnar 

om nedläggningar av olika slag. Det ligger kanske något om vad kommunpolitikern Birath (S) 

säger i intervjun till Aftonbladet att ”ostianerna” försöker säga oss något om vår tids rotlöshet, 

där allt kan säljas ut, köpas upp, flyttas iväg och aldrig återvända”. 

 

Carl Frick (MP) skriver redan på 90-talets början en motion till riksdagen om lokala mejerier. 

”Sveriges livsmedelsproduktion har under de senaste fyrtio åren koncentrerats 

och specialiserats. Detta har lett till en omfattande nedläggning av lokala 

produktionsanläggningar. Livsmedelstransporter går nu kors och tvärs i landet, 

detta medför stora miljöskador och bidrar till de många trafikolyckorna. Det 

leder till att människor måste pendla till arbeten som ligger långt från 

bostadsorten. Allt detta tillsammans visar att vårt sätt att styra 

samhällsutvecklingen bidrar till mera transporter och mera miljöskador.  
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Samhället blir dessutom mer sårbart och vi kommer i avspärrningssituationer att 

få det svårt att klara befolkningens grundläggande livsmedelsförsörjning. Vi 

måste börja styra i riktning till fördel för ett decentraliserat samhälle. När det 

gäller ett så grundläggande livsmedel som mjölk finns det en utvecklad teknik, 

som gör det möjligt att bygga små mejerier anpassade till lokal produktion och 

försörjning” 

                                             (Frick C, 1990) 

Samma saker som diskuteras då diskuteras fortfarande. Kan man undgå att fundera om 

utvecklingen speglar folkets röster. Ska det vara folket som styr med högljudda protester och 

bojkotter som Ostens vänner. 

Det jag har som mål är att lägga fokus på sociala rörelser och den kollektiva protest som 

gruppen framför. Ulf Björklund och Ulf Hannerz, Socialantropologiska institutionen vid 

Stockholms universitet skriver att antropologer skiljer på sociala rörelse och formella 

organisationer. Det är inte alls spontana utbrott som saknar struktur som man tidigare trott. De 

är väl strukturerade och organiserade. De etnografiska studier som antropologer har bidragit 

med de senaste decennierna har resulterat till en ökad förståelse för sociala rörelser 

(Björklund och Hannertz 2019). Men det är fortfarande skillnad på rörelse och organisation. 

Ser man till en formell organisation så är den mer väldefinierad med en formell 

arbetsfördelning inom gruppen. Rörelser är mer gränslösa med kopplingar till identitet och 

vilja. Rörelsen Ostens vänner kan vem som helst ansluta sig till utan några större krav eller 

förväntningar. Att få tillhörighet till en organisation är mer övertänkt och planerat beslut än att 

spontant ansluta sig till en rörelse (Wettergren, Å. and Jamison, A. 2006:114–116). Det är 

viktigt att studera sociala rörelser, det är medel för att åstadkomma eller påverka social 

förändring (Wettergren, Å. and Jamison, A. 2006:9). 

 

2.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Uppsatsens övergripande syfte är att följa Ostens Vänner och aktiva medlemmar, där fokus 

ligger i den sociala rörelsen. Uppkomsten av gruppen Ostens Vänner och hur har de har 

organiserat sig som grupp i samhället. Mitt mål är att få medlemmarna perspektiv av gruppen 
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Ostens vänner, vad de känner för rörelsen och hur de ser på sitt medlemskap och kampen mot 

nedläggningen av mejeriet.  

Frågor som jag ställer. Vad har Ostens vänner bidragit med till individen, grupp och 

samhälle? Vad har det för betydelse att det är en social rörelse i ett litet samhälle? 

 

3 DISPOSITION 

Jag har tematiserat arbetet med uppsatsen i individ, grupp och samhälle med en grund av 

sociala rörelser och dess påverkan i de olika områdena. Det har jag gjort av analytiska skäl för 

att kunna spegla rörelsen och dess påverkan på de olika planen. I texten sedan går de olika 

temana mer in i varandra. 

Efter inledningen presenterar jag de metoder jag har använt mig av under uppsatsen. Jag har 

utgått från etnografiskt fältarbete och följt instruktioner efter Emerson (2011), Agar (1996) 

och Alm (2019). 

Därefter presenterar jag informanterna, teorier och tidigare forskning kring sociala rörelser 

och hur sociala rörelser har förändrats med tiden och är numera indelade i nya och gamla 

rörelser. För att slutligen presentera texter utifrån intervjuerna från mina informanter.  

Först om gruppen och grupptillhörigheten och hur Ostens vänner är uppbyggd och hur 

ramverket ser ut. Sedan hur mina informanter till en början anslöt sig till gruppen Osten 

vänner, och hur nedläggningen och flytten av mejeriet har påverkat dem var och en på olika 

plan.  

Jag avslutar uppsatsen med en kort sammanfattning och en diskuterande slutsats, det vill säga 

en analys av det jag har kommit fram till med mitt arbete av rörelsen Ostens vänner.  
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4 METOD 

I det här stycket presenterar jag metod och det material jag använder mig av i uppsatsen för att 

studera rörelsen Ostens vänner. Jag gör en presentation av informanterna, de personer som har 

ställt upp i intervjuerna. Materialet består även av deltagande observation, artiklar i tidskrifter 

samt Ostens vänners flöde i sociala medier. Medieintresset är stort, lokala tidningar är ofta på 

plats när Ostens vänner samlas, men även stora tidningar och tv som Aftonbladet, Expressen, 

Dagens nyheter och Sveriges television följer Ostens vänners framtågande för sin ost. 

Boxholm och Ostens vänner valde jag att studera för det är en rörelse som på så kort tid har 

gjort sådant genomslag på en sådan liten ort. Jag bor i Boxholm och handlar själv min ost i 

den lilla lokala butiken som ansluter till mejeriet. Kommer det besök till mig från annan ort så 

är ett besök på ostaffären ett måste. Barn och vuxna trivs, att åka dit och provsmaka deras 

goda ostar är något av en tradition. En tradition för många här i Boxholm. 

Med intervjuer, observationer och litteraturstudier som metod får jag mer kännedom om 

platsen Boxholm som samhälle och hur Ostens vänner har organiserat sig på orten. Ostens 

vänner har som jag skrev tidigare ungefär 13 000 medlemmar runt om i Sverige. Det är 

många medlemmar som bor på annan ort som är mycket aktiva i rörelsen. De kommer hit för 

olika sammankomster eller är aktiva i sina inlägg på sociala medier. För min studie är det 

viktigt att de jag intervjuar bor i Boxholm och att de är aktiva medlemmar i Ostens vänner på 

alla plan. Med aktiv menar jag att de ska vara drivande med ansiktet utåt för Ostens vänner 

och informanterna ska ha en betydande närvaro i rörelsen. Det jag vill är att fånga vad Ostens 

vänner har för betydelse för individ, gruppen och samhället Boxholm. 

Att studera en plats där man bor innebär att jag ska studera de personer jag träffar dagligen 

och det samhället vi lever i tillsammans. Det kan vara svårt att studera något på den platsen 

man lever. Man kan bli som man säger ”hemmablind”. Det kan finnas saker som jag tar för 

givet, men andra som inte bor här ser som annorlunda. Det finns en risk i att jag rycks med av 

Ostens vänner och inte ser det på ett analytiskt sätt. Som exempel, Joy Hendry skriver i sin 

bok som är en introduktion till socialantropologi. Hon skriver i ett kapitel om Japan där man 

har som sed att ge en näsduk som gåva eller souvenir. Inget konstigt i sig och helt naturligt 

där, men inte något som vi har som sed här (Hendry 2016:17). Så studerar den egna invånaren 

Japan så är det inte säkert att denna sed med näsduk tas med för den är så självklar där. Jag är 

medveten om detta och de begränsningar det kan föra med sig. 
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Jag gör inte som många antropologer oftast gör, besöker en annan plats för att en period. 

Thomas Hylland Eriksen beskriver antropologi som ett sätt att förklara de sociala och 

kulturella olikheterna i världen, att förstå likheter mellan olika samhällssystem och 

mellanmänskliga relationer. Med andra ord handlar antropologi om ”hur olika människor kan 

vara, man försöker också utröna i vilken mening man kan säga att alla människor har 

någonting gemensamt” (Hylland 2004:11) Ostens vänner med sina protester i Boxholm är en 

liten del i det stora hela inom sociala rörelser. Men det är som Hylland skriver om i sin bok 

små platser - stora frågor (2004). Det är kultur och samhällsfrågor över allt vart vi än befinner 

oss. Även hur olika och lika det kan vara i ett litet samhälle som Boxholm. Jag är inte någon 

aktiv medlem av Ostens vänner så det är nytt för mig även om jag bor på orten.  

 

4.1 ETNOGRAFISKT FÄLTARBETE 
 

Uppsatsen bygger på intervjuer och observationer. Etnografiska fältarbeten kan läggas upp på 

olika sätt, beroende på vad du studerar och vilka förutsättningar du har skriver Björn Alm i sin 

bok om etnografiskt fältarbete (2019:36). Hos antropologer ligger det stort fokus på fältarbete 

och att man befinner sig på en plats under en längre tid för att förstå hur samhället fungerar. 

Ett år är inte ovanligt, men huvudsaken är att forskaren stannar så pass länge så att närvaron 

blir naturlig för de övriga och alla agerar som de brukar. Mitt arbete med Ostens vänner är 

tidsbegränsat och jag kan inte som Michael H. Agar skriver vara kvar till det inte händer 

något nytt eller när du inte lär dig något mer (1993:162) Jag ska med den tid jag har och mitt 

material fånga det emiska perspektivet av Ostens vänner och få en djupare inblick av rörelsen. 

Jag vill göra den studie som Robert. E Emerson skriver, det etnografiska fältarbetet av en 

grupp folk i sin vardag. Försöka förstå och beskriva sociala världar, traditioner, symboler, 

sociala relationer med symboliska meningar (Emerson 2011:1–2) av Ostens vänner.  

Vid ett tillfälle gick jag med i en marsch för osten. Jag som många andra slöt upp den 24 

oktober på det lilla torget utanför Ica i Boxholm. Syftet med marschen var att uppmärksamma 

det året som gått av Ostens vänner. Ett år av kamp för att bevara ostproduktionen i Boxholm. 

Därifrån gick det fackeltåg genom samhället till en plats där det hölls tal och bjöds på fika 

från olika lokala företag. Det var många som höll tal, ”ostgeneralen” som är gruppens utsedda 

talade om året och vad rörelsen har åstadkommit. Bönder pratade om sitt engagemang och 

betydelsen av rörelsen för de lokala bönderna. Kommunalrådet informerade om hur det låg till 
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i processen med Arla och vad kommunen kan göra för samhället och mejeriet. Jag 

dokumenterade under tiden vad jag såg och upplevde där på platsen. Vad det var för stämning 

och vad talarna framförde för budskap.  

Att skriva fältanteckningar är inte av betydelsen att kopiera fakta av vad som händer menar 

Emerson, utan mer av att samla på sig olikheter, sak och handling samtidigt ignorera och 

marginalisera andra (2011:9) Frågorna som uppkom där skrev jag ner och tog med mig till de 

personer jag senare intervjuade. Det är en rekommenderad metod att först känna in sin 

reaktion i en händelse, för att sedan backa och använda sin reaktion till att sedan skapa frågor 

kring händelsen (Emerson 2011:28) Jag fikade och minglade runt lite och funderade på vilka 

som skulle passa som mina informanter. Genom att jag deltog i en sådan ostmarsch som 

gruppen kallar det, så blev det tydligt för mig vilket enormt engagemang det faktiskt är och 

den känslan av gemenskap när alla går där med eldfacklor tillsammans för sitt samhälle och 

mejeriet. 

Som antropolog kan man diskutera hur nära man ska vara det aktivistiska och politiska, om 

man som forskare bör ingå i någon social rörelse. David Graeber är amerikansk antropolog 

och har studerat och medverkat i olika proteströrelser. Han tar upp ekonomiska frågor, och 

om bland annat girighet i företagsvärlden (Graeber D, 2019). Vart går gränsen för att studera 

och att vara med i rörelsen. Den frågan ställde jag mig själv när jag tågade genom samhället 

med Ostens vänner. Nu föll det sig att jag bor i Boxholm och förstår invånarna mycket väl i 

sin protest. Det kan komma tillfällen då man ska studera något som man inte alls kan förstå 

och inte vill stå för. Som antropolog kan man inte bara studera sådant som man gillar. 

Emerson skriver att lärandet om andra är att aktivt involveras i deras liv och aktiviteter, 

”fältarbetaren ska inte vara en fluga på väggen” (Emerson 2011:4). 

För att få inblick i organisationen och deras syn på samhället har jag intervjuat fyra personer 

som bor i Boxholm och som är aktiva medlemmar i Ostens vänner. Intervjuerna är 

semistrukturerade, det vill säga att det var frågor förberedda innan som en grund till intervjun, 

men de följs inte till punkt. Utgången är frågorna i intervjun, men den jag intervjuar pratar 

fritt kring frågan, det blir mer som ett öppet samtal med styrning (Alm 2019:70). 

Intervjufrågorna handlar om Boxholm som samhälle och informantens relation till Ostens 

vänner både kollektivt och individuellt. 

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon. En bra metod då fokuset hannar på intervjun och 

vad som sägs där, snarare än att dokumentera vad som sägs och fokuset ligger på att komma 
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ihåg vad informanten säger och att skriva anteckningar. Sedan transkriberade jag intervjuerna 

och kodar texterna efter etnografis metod, för att det ska bli lättare att överblicka. Där efter 

tematiserat jag materialet i tre teman (Alm 2019:137–140). Jag har delat in intervjuerna i 

följande tema: individ, grupp och samhälle för att undersöka vad Ostens vänner har för 

påverkan inom de olika områdena. Det är de tre teman jag presenterar och utgår från i mitt 

arbete av Ostens vänner. 

 

4.2 INFORMANTERNA 
 

Det är fyra personer som jag har intervjuat för uppsatsens. För att få en klar bild av Boxholm 

som ort och Ostens vänner som social rörelse var min önskan att de jag ska intervjua bor på 

orten och att de känner samhället och invånarna väl. Lika så att deras engagemang i Ostens 

vänner ska vara aktivt. Det är många medlemmar som enbart är aktiva på nätet men som inte 

bor på orten. En del är medlemmar och bor på orten, de kommer på marscherna som stöd men 

är inte med på sociala medier eller är aktivt drivande i frågor och arrangemang. 

Jag är medveten om att det var enklare för mig att hitta det jag letar efter då jag bor i 

Boxholm. Kommer man till ett samhälle och ska göra ett fältarbete så kan kanske urvalet av 

informanter ta längre tid. Jag hittade mina informanter på min deltagande observation och att 

studera inlägg på sociala medier. Det är viktigt att de är relevanta och håller sig till frågor som 

rör Ostens vänner i sina diskussioner på sociala medier. Vad har de kommenterat och vad 

skriver de själva där. De personer jag önskade svarade ja. 

Intervjuerna varade mellan 30 och 45 minuter. De gjordes enskilt på olika dagar i början av 

november 2019. Det var informanterna som valde tid och plats. 

Margaretha är den första informanten. Intervjun gjordes hemma hos henne på en förmiddag 

då de övriga i familjen är i skolan och på arbete. Margaretha har ett socialt jobb i Boxholm 

och träffar genom sitt jobb många på orten. Hon har själv arbetat på mejeriet för länge sedan 

och minns mejeriet och tiden där med ett varmt hjärta. 

Den andra intervjun gjordes med Veronika. Hennes val är att vi träffas på fiket i Boxholm och 

det gör vi. Veronikas sambo har jobbat länge på mejeriet. Hon tyckte att det var ett dåligt 

engagemang i början av beslutet av nedläggningen av mejeriet, passiviteten på mejeriet var 

stort. Så när Veronika blev tillfrågad om att vara med i Ostens vänner tvekade hon inte en 
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sekund. Hennes engagemang om att vi måste stoppa det här hade redan börjat med 

diskussioner hemma. 

Sven är den tredje informanten och intervjun gjordes hemma i hans kök. Sven är egen 

företagare och väl insatt i företagsfrågor och ekonomi. Med den kunskapen och lite 

efterforskning runt nedläggningen av mejeriet såg han att tydligt att det var något som inte 

stämde med vad Arla sa. Det gjorde att han började att ifrågasätta beslutet, med en ekonomisk 

fakta var Sven säker på att det var ett beslut som inte stämde och ett beslut som var på fel 

grunder. När han hade den fakta och visste att det han såg var sant, då vart intresset för att 

engagera sig i detta stort. 

Börje är den fjärde informanten, vi träffas i ett klassrum på grundskolan i Boxholm där han 

arbetar. Börje är politiskt aktiv i Boxholm där han i båda avseendena är en känd profil i 

samhället. Han gör sitt yttersta för att det ska bli bra för kommun, invånare och företagen som 

bor och verkar i Boxholm. 

Det är intervjuer och observation som är det centrala och det är det som ligger till grund av 

min analys/slutsats i uppsatsen. Det är viktigt att se till helheten menar Emerson. Etnografiskt 

fältarbete misslyckas om man bara ser till individens mening (Emerson 2011:131). Därför har 

jag tematiserat just individ, grupp och samhälle så att jag kan fullfölja medlemmanas 

betydelse för helheten av Ostens vänner i Boxholm. 

4.3 ETIK 
 

Anonymiteten blir svårare när det är specifika fall och grupper som sticker ut. Ostens vänner 

är känt och mycket utav den informationen jag har är öppen för allmänheten. Rörelsen är 

under mediabevakning och den som intervjuas syns med namn och bild i tidning och på tv. 

Men hur skyddar jag just mina informanter på bästa sätt? Det är ett litet samhälle där alla 

känner alla och konflikten med Arla är välkänt. Eftersom det är öppet för alla att läsa om i 

tidningar och det sänds på nyheter så blev beslutet att namnge Ort och rörelsen Ostens vänner. 

Det jag har ändrat på är mina informanters namn. Intervjuerna bygger på frivilligt deltagande 

och informanterna är informerade om att intervjuerna är anonyma. Men ett tillägg att vissa 

uttalanden och ord man använder sig av kan vara igenkännliga för folket som bor i Boxholm 

och de som följt kampen för mejeriet, och att vissa citat och det jag skriver om kan vara 

kopplad till just den personen. Jag frågade informanterna innan start om det är ok om jag 

spelar in intervjun.                
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5 OSTENS VÄNNER- EN SOCIAL RÖRELSE 

Mycket som vi tar för givet och inte tänker på dagligen kan ta en snabb vändning och vi kan 

känna oss maktlös som egen person. Människor och invånare utan formell makt kan sluta 

samman och åstadkomma förändring, genom att gå samman i en social rörelse. Den 

maktlöshet och ilska som varje individ har känt var och en, för att sedan gå samman och starta 

en rörelse. 

Ostens vänner är en rörelse där medlemmarna arbetar aktiva för att påverka det beslut om att 

mejeriet ska flytta. De gör aktivt motstånd till den förändring som samhället ofrivilligt står 

inför. Jag ska med observation och intervju sammanställa vad jag har sett i observation och 

vad mina informanter framför i intervjuerna för att koppla ihop Ostens vänner och sociala 

rörelser. 

Begreppet ”social rörelse” kommer jag att använda mig av i texten för att beskriva Ostens 

vänner och dess påverkan i samhället. Benämningen kommer alltså att vara gruppen Ostens 

vänner när det gäller gruppen Ostens vänner och sociala rörelser när det är någon annan 

rörelse eller rörelser generellt. Det gemensamma är ramverket och dess kollektiva handlingar 

för alla sociala rörelser.  

Boxholm en trygg och bra plats att bo på tycker de jag har intervjuat. Familjevänligt och nära 

till allt. Det stämmer överens med kommunens slogan ”Boxholm ligger bra till”. Det mesta 

finns att tillgå på orten och vill du ha mer så tar pendeln dig snabbt till Linköping, 

Norrköping, Motala, Mjölby eller Tranås.  

Många jobbar och studerar på närliggande orter. Arbetstillfällena på orten har minskat, ser 

man statistiskt sett på Boxholm så har orten följt övriga Sverige i en stadig kurva med 

förvärvsarbetande personer mellan 16–64 år under en lång tid. Men de senaste tio åren har 

utvecklingen dalat och fler arbetstillfällen är borta. Har kommunen ett bra företagsklimat är 

det lättare att starta och driva företag. Det skapar fler företag och i sin tur fler arbetstillfällen 

skriver Svenskt Näringsliv (Sjöström S). Boxholm ett gammalt brukssamhälle där 

arbetstillfällen förr inte var något problem för orten. Företag som trä och stålindustri och 

andra företag lägger ner eller flyttar till andra orter eller länder och arbetstillfällena blir 

mindre. 
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Boxholm ligger geografiskt bra till och utbudet är stort menar de jag intervjuar. Livskvalitén 

och närheten till naturen och tryggheten i samhället är stort. Men arbetstillfällena minskar och 

det är tur att det ligger geografiskt bra till, så man kan se andra möjligheter till arbete och 

ändå välja att bo kvar på orten. Där av uppkomsten av Ostens vänner och deras kollektiva 

protest till flytten av mejeriet.   

 

6 TEORIER OCH TEORETISKA BEGREPP AV TIDIGARE FORSKNING 

I den här delen kommer jag utifrån grundad teori presentera olika sätt att förstå Ostens 

vänners uppkomst som en social rörelse och deras utveckling som grupp i samhället. Teorier 

inom ramen för sociala rörelser med den metod jag presenterat tidigare i uppsatsen, individ, 

grupp och samhälle. Med teorierna som utgångspunkt ska jag skapa ett samband mellan 

individ, grupp och samhälle kopplat till litteratur inom sociala rörelser för att sedan presentera 

den empiriska data, det vill säga slutledningen av observationer och intervjuer. 

Forskning inom sociala rörelser är stort skriver Wettergren, det finns många begrepp som 

forskas på inom sociala rörelser. De olika perspektiven i fältet till forskning av sociala rörelser 

är ”kollektiva beteenden”, ”resursmobilisering”, ”politisk process”, ”kollektiv identitet” och 

”nya sociala rörelser” (Wettergren, Å. and Jamison, A. 2006:12) 

Det är mer vanligt att studera sociala rörelser inom sociologi. Antropologen Dorothy Holland, 

Fox Gretchen och Vinci Daro skriver i sin artikel att antropologer har skrivit mycket om 

kollektiv identitet, men en sökning i AnthroSource avslöjade bara nio artiklar som diskuterar 

kollektiv identitet i relation till sociala rörelser. Och att detta inte är överraskande med tanke 

på antropologernas relativt begränsade bidrag till studier av social rörelse (Holland, Dorothy 

et al 2008:120). Det är ett tag sedan men jag märker när jag gör sökningar på de olika fälten 

ihop med sociala rörelser finns det inte mycket tidigare forskning. Lägger jag sedan till 

antropologi så blir det ännu mindre. 

I min studie av Ostens vänner så är det den kollektiva identiteten, det kollektiva beteendet och 

resursmobiliseringen med ett meningsskapande för individen och gruppen i fokus. Allt är av 

vikt då det har en betydelse i ett led. Det olika individer gör eller tycker har en påverkan på 

gruppen som i sin tur formar samhället. Människor kan identifiera, värdera och engagera sig 

på olika sätt beroende på sammanhang och betydelsen för personen ifråga (Kurtzman 2008:6) 
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6.1 MENINGSSKAPANDE I SOCIALA RÖRELSER  
 

I studier av sociala rörelser den senaste århundradet har det gått mot ett erkännande av 

meningsskapande av deltagande av sociala rörelser. Alla handlingar vi gör innebär 

meningsskapande, precis som all handling innebär påståenden skriver Kurtzman i sin artikel 

(2008:1,6) Meningsskapande är inte enbart knuten till sociala rörelser utan allt vi gör i livet 

har i grunden en mening. 

Ostens vänner är en rörelse som inte är politiskt styrd, utan en rörelse som uttrycker identitet 

och kultur snarare är politiska rättigheter eller statsmakt. De jag intervjuar är aktiva 

medlemmar för just Boxholm och det ysteriet vi har här. Meningsskapande är något som 

numera har införlivats i alla aspekter av studier av sociala rörelser (Kurtzman 2008:8–9) 

Det centrala för att skapa mening är något som antropologer har studerat länge. När det 

kommer till förbestämda ceremonier, sånger och slogans. Det syns tydligt i ostens vänners 

framförande med marscher och sammankomster av olika slag. Många visar dagligen sitt stöd 

till gruppen med tryck på tröjor, mössor och dekaler på bilar med en text med deras egen 

slogan ”Ost ska vändas inte flyttas!”. Det är det som påminner deltagarna om dess plats i 

rörelsen och dess identitet (Eyerman, R. et al 2005:176) 

 

6.2 KOLLEKTIV IDENTITET I SOCIALA RÖRELSER 
 

Ser man på sociala rörelser kan man säga att det är ett slags organiserat kollektivt handlande. 

Där en grupp har en gemensam föreställning om omvärlden (Wettergren, Å. and Jamison, A. 

2006:10) 

Den kollektiva identiteten kommer in i sociala rörelser som ett erkännande av betydelsen av 

meningsskapandet av att skapa betydelse av att forma och påverka (Holland, Dorothy, et al 

2008:95) Artikeln betraktar en framväxande centrerad dialogisk inställning till sociala rörelser 

med en antropologisk betoning på kulturella processer. 

Kollektiva identiteter uttrycks i kulturen, det kan vara berättelser, symboler, ritualer, kläder, 

även känslor och minnen (Holland, Dorothy, et al 2008:118) Men i alla avseenden är trots allt 

teorin av sociala rörelser en form av kollektivt handlande oavsett vilken fråga det gäller. Det 

kollektiva handlandet bygger på solidaritet och kollektiv identitet med en konflikt som grund 
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(Wettergren, Å. and Jamison, A. 2006:32). Poletta och Jasper förklarar kollektiv identitet i sin 

artikel (2001) de tar upp det grundläggande frågorna kring kollektiv identitet som – varför 

kollektiva aktörer bildas när dom gör? – göra något kollektivt mot klagomålen – att en grupp 

bildas kring en fråga – Det vill säga människans motiv till att agera (2001:284). 

När teorier kring motiven till uppkomsten av gruppen och den kollektiva identiteten finns kan 

man undra vilka teorier det finns om vilka som ansluter sig till Ostens vänner. Personer som 

mobiliserar sig kan göra det för att förstå varför andra deltar som ett exempel, eller så väljer 

individer kollektiva identiteter för att maximera sitt egen intresse (Poletta & Jasper 2001:283–

248). Nya studier av sociala rörelser visar på att det kräver mindre uppmärksamhet på rörelsen 

eftersom det bygger numera på ledare och kärnmedlemmar och mer uppmärksamhet på 

rörelser som är baserade på speciella platser. I det här tillvägagångsättet är inte målet av 

rörelsens växande eller avtagande det viktigaste, utan att belysa och identifiera viktiga 

processer som spelar in i historian för platsen (Holland, Dorothy, et al 2008:119) 

Den kollektiva identiteten beskriver samhället, deras handlingar, uppfattningar, intressen och 

gränser. En interaktion med andra som åskådare, allierad, motståndare, media och 

myndigheter i en pågående förändring. Individen uttrycker känslor i det sociala och är i ett 

ständigt samspel med sin personliga identitet (Poletta & Jasper 2001:298) 

Teori kring kollektiv identitet i sociala rörelser är oavsett vad gruppen befinner sig och vad 

den protesterar emot en utveckling och en tänkt värld om hur man önskar att det är. 

 

6.3 NYA OCH GAMLA SOCIALA RÖRELSER 
 

Sociologer skiljer på gamla och nya sociala rörelser. På senare 1960-tal och 1970-talet drog 

det en ny våg av sociala rörelser fram både i Europa och i USA. Innan var sociala rörelser 

förknippat med fascism, kommunism och arbetarrörelser. Nu kom studentrörelsen, 

medborgarrättsrörelsen, miljörörelsen, kvinnorörelsen och fredsrörelsen (Wettergren, Å. and 

Jamison, A. 2006:14) Den nya sociala rörelsen fokus på identitet och symboliskt handlande 

betraktas som en kulturell vändning inom sociologin på 1980-talet. Den italienske sociologen 

Alberto Melucci myntade begreppet ”nya sociala rörelser ” (Eyerman, R. et al 2005) Hela den 

här processen bidrog till att forskare såg ett tydligt samband mellan sociala rörelser och social 

förändring. Eller att det är sociala rörelser som bär fram förändringar i samhället (Wettergren, 
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Å. and Jamison, A. 2006:22) Ostens vänner tillhör den nya formen av sociala rörelser. Det 

visar de tydligt med sitt fokus på samhällets identitet som bruksort, och med gruppens 

värderingar i det kulturarv som finns i Boxholm.  

Ron Eyerman och Andrew Jamison skriver i sin bok. 

”Frågor om mening, tro, värderingar och identitet verkar har blivit viktigare än 

politisk strävan efter makt och praktiska ekonomiska förbättringar. Många av de 

nya sociala rörelserna praktiserar i själva verket en ny sorts kulturell politik där 

det huvudsakliga syftet är att förändra värderingar snarare än att uppnå särskilda 

politiska resultat” (Eyerman, R. et al 2005:155) 

Det citatet tycker jag stämmer in med Ostens vänner. Gruppen för sitt budskap om att bevara 

tradition och kunskap på orten, lika så tro och värderingar om att göra rätt. De som bor på 

orten trivs i samhället och en flytt av mejeriet skulle vara otänkbart och drabbar många 

personligt. Gruppen organiserade sig snabbt och budskapet har stått fast hela vägen –”ost ska 

vändas - inte flyttas!” Hur de sedan har organiserat sig längs vägen har till stor del berott på 

det stora engagemang som medlemmarna i Ostens vänner har visat. Lika så den stora 

stöttningen gruppen har fått på sociala medier. 

Facebook i detta fall har gjort att många kan följa ostens vänner, de som inte bor i Boxholm 

kan vara med i vad som händer på orten dagligen, de kan medverka i diskussioner på nätet 

och där vara aktiv och följa gruppen. 

Det ligger en protestanda i luften, vissa talar om att det är nya rörelser som kan skapas ur detta 

(Eyerman, R. et al 2005:203). Sociala rörelser i samhället, med en kombination av sociala 

medier är en ny typ av aktivitet som vuxit fram de senaste tio åren. Jag återkommer till det 

senare i texten med rubriken Facebook-aktivism.  
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7 OSTENS VÄNNER SOM GRUPP 

 

Det är många som ansluter sig till olika social rörelse. Anledningen för medlemmen kan 

variera men utgångspunkten för en social rörelse är alltid en konflikt eller ett problem i 

samhället.  

Börje säger i intervjun ” Man säger alltid att man behöver en yttre fiende, yttre fiende stärker 

ju samanhållningen” Vi lever i ett demokratiskt land där befolkningen kan tycka något är fel 

och sedan själva försöka skapa förändring i samhället. Så grunden för en social rörelse är att 

det finns ett kollektivt handlande där man känner solidaritet och har en kollektiv identitet med 

varandra, och att det finns en konflikt inom ett område som man tillsammans framför sina 

protester mot. (Wettergren, Å. and Jamison, A. 2006:10). Det gäller inom alla områden, det 

kan vara sociala rörelser med politiska, ekonomiska eller kulturella motiv. Det vill säga att det 

behöver inte alls vara politiskt mellan stat och invånare. Det kan vara som Ostens vänner, en 

kollektiv protest mot nedläggning av ett mejeri. 

Börje min informant menar att sociala rörelser ligger i tiden och han tror att det kommer att 

ersätta de politiska partierna med tiden, klassiska folkrörelserna och det här sättet att påverka, 

även historiskt sett i alla samhällsvetenskaper. 

Protesterat och slagit sig samman mot nedläggningen av mejeriet i Boxholm har ostens 

vänner verkligen gjort. De har skapat en rörelse och gjort skillnad genom att snabbt 

organisera sig som en grupp med ett tydligt och gemensamt budskap att mejeriet ska vara kvar 

och att ost ska fortsätta att ystas i Boxholm. 

Det är något som samtliga jag intervjuat känner, de har en känsla av att blivit lurade och 

bestulna. Det råder ingen tvekan på att mejeriet och Boxholm hör ihop för medlemmarna i 

Ostens vänner. Det är den platsen som osten ska tillverkas på annars är det en annan ost. 

Ostens vänner står eniga i sitt framförande som social rörelse och med tiden har det växt ett 

förtroende och en gemenskap i gruppen menar medlemmarna.  

  



22 
 

Det kan bli känsligt på en liten ort där alla känner alla. Man kan säga att sociala rörelser 

(be)rör skriver Wettergren, Å. and Jamison, A. Rörelsen innefattar många dimensioner och 

nivåer, det väcker känslor och förväntningar hos dem som ansluter sig och för de som inte gör 

det. Rörelsen berör och skapas ofta genom kognitivt inramade känslor som ilska, frustration, 

skam och skuld och det i sin tur driver individen och gruppen till protest (Wettergren, Å. and 

Jamison, A. 2006:66–67) 

 

7.1 ANSIKTE MOT ANSIKTE 
 

Face-to-Face Society som antropologen Ulf Hannertz skriver om småskaliga samhällen 

(1992:41–42) tänker jag att man kan likna med en liten ort i Sverige. Där allt som händer och 

sker är inför varandra och att det i sin tur kan hjälpa oss att förstå varför just detta samhälle 

agerar som det gör. Många har arbetat på bruket i generationer, och många har anknytning till 

de olika företagen som inte finns längre. Och med flytten av osten så blir även deras 

reaktioner lika och känslorna stämmer överens med varandra. Man är inte bara invånare utan 

alla känner alla mer eller mindre och har samhörighet med varandra som en gemensam kultur 

och en gemensam uppfattning om samhället. 

Det märks tydligt i intervjuerna att det är arv och tradition som är viktigt både för rörelsen och 

för samhället. Ingen vill mista mer, och att osten är det sista och sen finns det inte mycket 

kvar för orten att vara stolta över. 

Vardagen i ett litet samhälle kan vara annorlunda, med tanken av att de man träffar dagligen 

har man en sorts relation till. Det är skillnad om man skulle bo i en större stad, när rörelsen är 

i fokus och frågorna är många. Det är svårt för svårt för många att skilja på sak och person, 

eller på arbete och fritid. Är man aktiv i en rörelse är det på sin fria tid men är man ledig då 

eller är man ständigt öppen för frågor och diskussioner. Många träffas på skola, simhall, affär 

eller möten under en promenad, diskussioner tas upp på alla ställen. Att alla har en given 

tillgång till alla där gränserna är suddiga säger fler av informanterna. 
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7.2 RAMVERK 
 

Hur ser uppdelningen och strukturen ut i rörelsen med så många medlemmar. Många är 

medlemmar och bor i Boxholm men fler är utspridda över landet och på sociala medier. 

Rörelsen har en alldeles egen ”ostgeneral” och medlemmarna kallar sig för ”osterianer”.  

Vi har kommit fram till att anledningen till medlemskap och meningsskapandet i sociala 

rörelser varierar beroende på personen i fråga och dess sammanhanget (Kurtzman 2008:6) 

Mina informanter vittnar om olikheter i gruppen och problem med att många tycker olika.  

Sven ser tillbaka på starten och berättar om hans och ostgeneralens första möte som inte vart 

så lyckat. Men idag är de väldigt bra vänner och har andra projekt ihop. Det är mycket som 

händer innan rörelsen har organiserat sig. Spänningar i uppdelning och hur rörelsen bör 

bedrivas på bästa sätt och vad som förväntas av medlemmarna. Det är den nya framväxten för 

studier av sociala rörelser som jag skrev om tidigare i uppsatsen. Rörelsen kräver mindre 

uppmärksamhet då gruppen formuleras av ledare och kärnmedlemmar (Holland, Dorothy, et 

al 2008:119)  

Där tänker jag Ostgeneralen som en ledare och kärngruppen som är på ungefär 12 stycken och 

sedan alla osterianer som stöttande medlemmar. De är kärngruppen som kontrollerar vad som 

är relevant för gruppen. Det vill säga grundvärdena för rörelsen inom vissa ramar. Vem 

skriver vad och vad får visas i flödet på sociala medier. Informanterna berättar att det har tagit 

mycket tid att granska deras egna och andras texter innan de publicerar det på Facebook. I det 

här tillvägagångsättet av en rörelse är det inte målet av rörelsens växande eller avtagande, 

utan att identifiera viktiga processer för platsen. En viktig process som spelar in i historians 

resultat och den kollektiva identiteten (Holland, Dorothy, et al 2008:119)   
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8 EN AKTIVIST! JAG? 

Jag har nu framfört teorier och beskrivit samhället och gruppen inom rörelsen Ostens vänner. 

Vidare vill jag ge en bild av individen och vad samhället och gruppen har för betydelse för 

personen som ansluter sig till rörelsen. Lika så de känslor och reaktioner som mött de jag 

intervjuat under deras år med Ostens vänner.  

Veronika är uppvuxen i Boxholm, hennes sambo jobbar på mejeriet och de har barn både i 

förskola och skola. Nedläggningen drabbar deras familj i allra högsta grad då en i familjen 

förlorar sitt arbete när ysteriet lägger ner och flyttar. Veronika trodde inte att det var sant när 

hon fick höra att mejeriet skulle flytta till annan ort och att nedläggningen aldrig skulle bli 

veklighet. Osten har en sådan självklar plats i Boxholm så det skulle vara omöjlighet att göra 

så här menar Veronika.  

Nedläggningen kom som ett slag för alla jag har intervjuat. I frågan om hur de reagerade när 

de fick höra om nedläggningen svarade de så här. 

Sven 

”Jag vart både arg och besviken naturligtvis. På samma sätt var det lite blandade 

känslor, i börja var det ju väldigt mycket känslor otroligt mycket känslor. Jag 

var så arg så att jag skulle ha kunnat åka och lappa till dom som så att säga 

försvarar det här beslutet, för att det här var ett sådant stort slag för Boxholm 

som ort. För det är ju inte bara en gräddost som är tillverkad i Boxholm utan det 

är ju faktiskt en ort som är känd för sin ost, det var det jag reagerade mest på. 

Jag förtog ganska fort att dom 20–25 personerna som jobbar där kommer att få 

nya jobb och klara sig. Men att just det här med identiteten det var ju det tyngsta 

och är fortfarande en av det tyngsta frågorna i den här” 

Börje 

”Luften gick ur helt fullständigt, det drabbar på två plan kan vi väl säga. Dels 

matälskaren i mig som är uppväxt på den här osten och inte kan tänka mig en 

värld utan Boxholms ost, jag kan inte det och jag tillåter inte att den försvinner. 

Jag vill inte ha någon plagiatost som är gjord någon annan stans, jag vill ha 

Boxholms osten. Jag vet inte vad jag ska jämföra med i matväg för den är ju 

specifik det går inte att hitta någon ersättning. Det är den ena biten som jag 
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skulle kunna prata om hur mycket som helst. Den andra biten är ju som 

lokalpatriot och inföding, dom tar våran ost” 

Margaretha 

”När dom sa det först så var det en chock” 

 

De beskriver alla den chock och den ilska som först infinner sig med beskedet om 

nedläggningen. Desto mer de börjar att läsa in sig i varför mejeriet ska läggas ner och på 

vilket sätt de gör det så väcker det starka känslor säger Margaretha. Känslan av att man blivit 

lurad som följs av en skam och maktlöshet. 

Det är de känslorna som gör att rörelsen sporras till att utvecklas, skapas och berörs 

(Wettergren, Å. and Jamison, A. 2006:66–67). 

Margaretha har aldrig känt ett sådant engagemang för något tidigare, det är första gången hon 

engagerar sig någon rörelse. De andra tre jag intervjuade har varit aktiv och engagerad i andra 

samhällsfrågor tidigare men inte av det här slaget. 

Sven 

”Jag trodde inte att jag skulle bli aktivist på äldre dar… Skratt… Jag trodde inte 

att jag skulle gå åt att bli så oerhört lila som jag egentligen har vart här” 

 

Med citatet ovan kan man tyda Svens egen förvåning till det engagemang som han haft i 

rörelsen. Även om informanterna berättar om ilska, frustration och maktlöshet som 

anledningar till att engagera sig och bli aktiva medlemmar i rörelsen så är nog engagemanget 

mer komplext än så. 

Att vara aktiv medlem i Ostens vänner har påverkat dem alla på olika plan. Det har bidragit 

till ny vänskap, nya möjligheter och ny kunskap menar alla jag har intervjuat. Jag tänker på 

talesättet ”syns man inte så finns man inte” som många politiker och företag använder sig av. 

Ostens vänner syns och hörs och vill sprida sitt budskap och vill göra skillnad och 

tillsammans stå upp för sin ort och mejeriet. 
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Veronika berättar att det känns rätt att vara delaktig i gruppen och att man gör skillnad för fler 

än sig själv. Hon fortsätter med att om man ansluta sig till en social rörelse måste det vara 

något som man själv tror på och som man själv tycker är fel. Veronika förklarar vilken otrolig 

tid det tar att vara aktiv och engagerad i en rörelse, så drivet måste finnas annars orkar man 

inte hålla ut. 

 

8.1 SVÅRIGHETER 
 

Skapandet och framväxten av rörelsen har många gånger gjort det svårt för medlemmarna att 

förstå varandra men även att förstå sig själv många gånger. Det handlar om att ha en förståelse 

för andra och sig själv. Svårigheter i att förstå varandra i olika frågor som rör mejeriet kan 

vara en utmaning, likaså hur olika var och en tänker och prioriterar. 

De jag intervjuar har en ganska gemensam uppfattning om svårigheterna som kan följa med 

att vara ansiktet utåt för en rörelse, speciellt på en liten ort där alla känner alla. Förhållandet 

mellan individ och rörelse när det blir så nära och personligt. Jag tar åter upp hur svårt det kan 

vara för många att skilja på sak och person. Men även för den som är med i gruppen kan det 

kollektiva betyda så mycket att det blir som en individuell tillhörighet (Holland, Dorothy, et al 

2008:97). Veronika berättar att det är svårt att sluta engagera sig när man en gång börjat och 

”hur fort man kan hamna i en grupp som man känner att man får behov av på något konstigt 

sätt” så även om det är tufft och jobbigt periodvis så går det inte att sluta. Dels av anledningen 

av hur det skulle påverka gruppen med avhoppare men även saknaden av tillhörigheten till 

gruppen och den information som man blir utesluten ifrån om man väljer att sluta. 

Boxholm är ett litet samhälle folkrörelse tanken, brukssamhället och industrisamhället lever 

kvar menar Börje. Föreningslivet och samanhållningen inom olika grupper är stort. Boxholm 

har under vissa år haft största medlemskapet i föreningar i hela Sverige statistiskt sett.  
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Många är med i Ostens vänner och alla vet vilka som är aktiva i gruppen. Det gäller att tänka 

sig för i det privata menar Börje. Är man aktiv i något så måste det följas helt ut. Dels för 

trovärdighet för gruppen men även som person. ”Du skulle tänka dig att jag som 

kommungubbe skulle gå och köpa Arla nu, det går inte” fast andra sidan så har jag köpt 

massor av Boxholms ost och det är ju Arla så det är ju bara en lek med ord menar Börje. 

Så även om det är lätt att gå med i sociala rörelser så ligger det en skyldighet till gruppen men 

också ett ställningstagande som många kanske inte är riktigt beredda på och ibland måste 

ensam stå till svars för. 

 

8.2 KUNSKAP 
 

Det är tydligt vilken betydelse gruppen har haft för de jag intervjuar. De pratar om gemenskap 

och insikt i företag, men även om nya möjligheter och kunskap. 

På min deltagande observation och marschen som jag deltog i slogs jag av hur påtagligt 

aktivistiskt det hela var. Talen som framfördes av olika personer var kantade av 

smutskastning av vissa och höjning och berömmelse till de som gjort något bra under året. 

Talen löpte på den ena smutskastningen efter den andra, tills det plötsligt hände något. 

Kommunpolitikern Johan Birath klev upp tillsammans med kommunalrådet Britt-Marie 

Johansson och började prata om möjligheter. De pratar om framtiden, och att ur detta ska vi 

skapa något bra som är bättre än det vi hade innan. Att med den kunskap vi har nu ska vi 

arbeta framåt och se till att inte historia upprepar sig. 

Mina informanter berättar om ny kunskap, inte bara inom livsmedelsbranschen, företag och 

rörelseverksamhet utan att det har bidragit med en annan förståelse för andra människor i 

olika sammanhang och hur de agerar, men även förståelse för sig själv i olika situationer. Men 

framför allt har kunskapen lett till ett annat tänk hos var och en jag intervjuar, en medvetenhet 

som inte fanns förut. Vad väljer jag som konsument att köpa och stödja och en ifråga sättning 

om vad som är hållbart i längden för både människan, samhället och miljön. 

I det här fallet när det gäller inköp av mat och ett medvetet val som konsumenten uppmanas 

göra. Vad man väljer att köpa i butiker är något som alla kan påverka oavsett ställning i 

samhället. Vi som enskild person eller en grupp kan inte bestämma import av vad större 

företag och vad deras ledning väljer att köpa eller inte, eller vilket annat företag den väljer att 
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handla ifrån. Det skulle vara en kostsam process som skulle ta en längre tid att påverka och 

sätta sig in i. Våra egna dagliga inköp kan vi styra lätt och därför är det enkelt att sluta upp 

och gå samman med en snabb och effektiv påverka.  

8.3 FACEBOOK AKTIVISM  
 

Det är ungefär 13 000 medlemmar i Ostens vänner på Facebook. Spridningen på sociala 

medier är stor, det är lätta att gå med i gruppen och dela informationen vidare om man vill. 

Bor man på orten kan man vara aktiv i sina inlägg på Facebook och även synas och prata med 

folk i samhället. Men jag tänker på alla som inte är fysiskt på plats vad gör dom för skillnad, 

de cirka 7000 som inte bor i Boxholm.   

Det är enkelt idag att visa sitt stöd till olika grupper via internet. Det är bara en 

knapptryckning på Facebook så är man med i en grupp eller spridit information som du tycker 

är viktigt vidare. Du behöver inte ens gå ut och du kan enkelt gå ur gruppen om du vill. Kan 

det verkligen göra skillnad? ”soffaktevism” som många kallar det (Agö J, 2015). Med 

Facebook-aktivism kan man göra mer skillnad än man kanske tror menar amerikanska 

forskare. Online deltagandet runt om det engagerade hjärtat av proteströrelsen är av stor 

betydelse.  

I artikeln av (Barberá, P. et al. 2015) mäter de vikten av engagemang, delningar och hur 

information förs vidare med hjälp av Sociala medier. De tar även upp medlemmarnas roll i att 

bidra till en viktig mobiliseringsresurs, lika så förmågan att sprida information om 

protesthändelserna. Forskning om kollektiva åtgärder har länge betonat vikten av 

resursmobilisering att förstå framgången för sociala rörelser. Allmänt missnöje är en 

förutsättning för sociala protester att uppstå, men förmågan att nå, rekrytera och organisera 

deltagare mäts i antalet digitala deltagare (Barberá, P. et al. 2015:2).  

Det är något som Ostens vänner har tryckt på, att så många som möjligt ska bli medveten och 

informerade om hur det är och hur det går till när stora företag slår sig fram. Det är inte bara 

Facebook där Ostens vänner har sitt flöde på utan artikelns forskning visar på flera olika 

sociala medier. Årtionden av forskning om resursmobilisering visar att det finns många 

faktorer som är involverade i framgången för kollektiv handling. Sociala medier är bara ett 

instrument som måste spelas effektivt för att lyckas (Barberá, P. et al. 2015:11). 
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Mina informanter berättar att det har varit svårt med just sociala medier. Det är otroligt svårt 

att skriva budskap och att många tolkar det som skrivs på fel sätt. Det är något som vi har 

diskuterat under utbildningen i socialantropologi och som jag själv har erfarit med att vara ute 

på sociala medier. Att lika många läsare det är till en text, lika många tolkningar finns det av 

texten. 

Skriver någon påståenden eller lägger fram avslöjanden eller fakta ska det alltid finnas en 

referens med i Ostens vänners flöde annars blir man snabbt ifrågasatt. Lika så att det är 

enklare att skriva saker på nätet i stundens hetta än att framföra något personligen till någon. 

Det är mycket känslor med, och jargongen har bitvis varit hård säger informanterna i 

intervjuerna. 

Sven berättar att det vart ganska hårt mot vissa i början och funderar själv på om han skulle 

vilja läsa det han skrivit under året bara för att se.  

”Jag vet att det tog en lång stund innan jag liksom kom på retoriken, hur jag 

skulle förhålla mig i retoriken och hur tuff ska jag vara. Jag märkte väldigt 

tydligt att det var många som duckade för mig när jag kom, för jag hade väldigt 

hård retorik med tunga frågor, direkta frågor liksom pang bom och det är ju inte 

svårare att göra det än att sälja någonting, utan det är ju att ställa frågor på ett 

annat sätt” 

Sven kom fram till att han inte ville läsa allt han skrivit på Facebook på grund av att det var så 

känsloladdat i början och det tog lite tid innan alla hittade rätt. En rörelse är som sagt i en 

ständig rörelse. Som en cirkel tänker jag där allt kan hända då det är människor involverad. 

Ibland rör sig cirkeln mot samhället och ibland rör den sig mot individen och i mitten står 

gruppen. Olika individer i gruppen med olika utgångspunkter och syften för sin medverkan i 

rörelsen. Lika så att det blir så personligt och känsloladdat för många och det kan vara svårt 

att hålla besvikelse och ilska tillbaka.  
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9  ENGAGEMANG OCH PÅVERKAN 

Att Ostens vänner inte bara handlade om att bevara ostproduktionen i Boxholm utan även om 

social gemenskap, lojalitet till bygden och vikten till att faktiskt säga stop när något är riktigt 

fel framkom i samtliga intervjuer. Sven säger i intervjun att  

”Ostens vänner är viktigt, viktigt för samhället vi bor i och viktigt att visa våra 

barn att man får säga ifrån. Det är fullt lagligt inom de demokratiska reglerna”  

Samhället har gått samman, invånarna har stöttat och hejat på varandra på ett sätt som inte 

gjorts tidigare. De jag intervjuar är säkra på att det kommer att talas om länge och att en del 

av Ostens vänner kommer att fortsätta sitt arbete även efter att ysteriet är borta. 

I samhället finns det något nytt att prata om. Något som berör många, och med Ostens vänner 

och deras engagemang så finns det något att följa och prata om även om man inte är aktiv 

medlem.  

Rörelsen har även gett alla en klar bild av hur många står i olika frågor rörande osten, 

företagsverksamhet, kommunen och samhället, vilka som bryr sig mer och vilka bryr sig 

mindre. Andra sidor av personer har visat sig både på gott och ont. Även om det i mångt och 

mycket gynnar personer att medverka och synas i samhället på detta vis så måste det ändå 

vara prestigelöst. Är det inte det så kan det i sin tur skapa konflikter och som jag skrev 

tidigare om dolda agendor. 

Ostens vänners kamp till att göra sin röst hörd för att påverka makthavares beslut gick inte 

hela vägen. De lyckades inte att ändra på Arlas beslut om att lägga ner mejeriet. Men det har 

garanterat gjort skillnad för orten och det kommer att vara en del av Boxholms historia.  

  



31 
 

Jag avslutar med en del av ett inlägg från Facebook som publicerades på stängningsdagen av 

mejeriet och avslutet för rörelsen Ostens vänner. 

”Denna FB-vägg stängs. Alla uppmanas att gå med i gruppen ”Närproducerad 

mat i Sverige” en aktiv FB-vägg som brett värnar om svensk mat. Nu tar nya 

krafter vid, Boxholmsost 2.0. Vi lyckades inte få förnuftet att segra över 

dumheter. Vi lyckades däremot skapa en opinion och mer eller mindre 

folkstorm. Finns ingen vinnare i detta fulspel. Tyvärr. Ost ska vändas inte 

flyttas!! Kom igen nu Boxholm. Kavla upp ärmarna. Ysta på!” Tack för detta år! 

Tack alla och envar. Nu stänger vi väggen!” 

                                           (Trygg P, 2019)  

Citatet ovan visar på ett fortsatt engagemang och att rörelsen nu rör sig vidare under andra 

former. Det visar på att rörelser är platsbundna under en begränsad tid stämmer. Stängningen 

av mejeriet är nu ett faktum och Ostens vänner var kvar till slutet. 
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10 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Sociala rörelser kan fungera på flera sätt, dels att skapa just förändring, eller att bevara något. 

Men det finns även andra aspekter såsom att föra människor samman kring en gemensam 

fråga. Denna gemenskap visar tydligt här att man tillhör gruppen, men att tänka på är att alla 

känslor är individuella i alla sammanhang (Kurtzman 2008:1,6). Däremot ger gruppen den 

trygghet som individen behöver för att våga göra sin röst hörd. Speciellt när det kommer till 

ett litet samhälle som Boxholm. Tryggheten som kommer med gruppen, när man vet att man 

inte är ensam i sina tankar om att förändra och att det är fler som tycker lika. Då vågar många 

fler stå upp för sin tro om att faktiskt göra skillnad och att påverka tillsammans. 

Jag vill påpeka att de jag intervjuat inte ska ses som representativa, alla i gruppen har inte en 

sådan framträdande roll som mina informanter har haft i rörelsen. Merparten är ju faktiskt alla 

de ”osterianer” som jag inte har intervjuat. 

Det är många i Boxholm som inte förstår meningen med nedläggningen och vill söka 

förståelse och mening med vad som händer i samhälle. De söker en moralisk förståelse för rätt 

eller fel, de ifrågasätter och ser möjligheterna till alternativ och därmed uppmanar gruppen 

och samhället att tänka igenom betydelser som oftast tas för givet. De ser en möjlighet med 

sin kraft, kunskap och engagemang, att skapa förändring till något som gruppen tror på.  

Även om det är relativt liten forskning inom ämnet för socialantropologer så börjar fältet ta 

del av nya sorters rörelser. En ny form av rörelser där kultur och värderingar ligger i fokus 

snarare än politisk strävan och makt (Eyerman, R. et al 2005:155). Det i hop med framväxten 

av sociala rörelser på sociala medier (Barberá, P. et al. 2015) tror jag att vi står inför ett helt 

nytt begrepp av sociala rörelser. En helt ny innebörd som vi inte vet än hur det kommer att se 

ut inom de närmsta åren.  

Invånarna i Boxholm trivs, mina informanter talar om trygghet, utbud och ortens egna 

varumärke Boxholms ost. Det ligger en form av tacksamhet för den tid som varit med 

mejeriet. Många har under årens lopp arbetat eller känner någon som arbetar där. Med 

nedläggningen kommer känslan av skyldighet att stå upp för mejeriet och sin ort. Som 

Wettergren, Å. and Jamison, A skriver om att rörelser (be)rör (2006:67). I ett litet samhälle 

som Boxholm där det berör alla, till och med dem som inte är medlemmar i Ostens vänner 

berörs. 
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Målet för Ostens vänner var att Arla skulle ändra sitt beslut och att mejeriet skulle vara kvar i 

Boxholm. Även om just den frågan misslyckades så fortsätter gruppen sin kamp, att med sina 

medlemmar fortsätta att sprida medvetenhet. På nätet fortsätter olika artiklar och olika inlägg 

att cirkulera. Det handlar om att göra skillnad och hur ditt, mitt, företag och länders 

medvetenhet bidrar, och att vi måste ha ett konsekvenstänk för framtiden.  

Det Ostens vänner fortsätter att driva nu när osten är borta är vikten av lokala råvaror och 

konsumentmakt med medvetna val. Ostens vänners sida på Facebook är under stängning och 

alla uppmanas att nu följa NMS-Närproducerad mat i Sverige. Det visar tydligt på att sociala 

rörelser är platsbundet under en begränsad tid för att sedan röra sig vidare till större frågor i 

större sammanhang. De ”nya sociala rörelserna” bär fram förändringar i samhället 

(Wettergren, Å. and Jamison, A. 2006:22) en förändring som inom ett år skapat en ny historia 

för Boxholm som plats, och bidragit med en medvetenhet till invånarna. En medvetenhet om 

sin kraft att stå upp för sitt samhälle och vikten av närproducerade livsmedel.  

Ser jag till ramen och upplägget av rörelsen så är svaren på mina frågor till informanterna 

väldigt lika. För mig tyder det på att det är en tydlig ledning med vad gruppen står för och vad 

den har för mål. Uppbyggnaden av gruppen med ledare och kärnmedlemmar (Holland, 

Dorothy, et al 2008:119) skapar och hjälper de som följer med att sätta ord på sina känslor 

inför flytten. Som en acceptans till de känslor av skuld och maktlöshet som de känt innan. 

Känslorna och orden använder man sig av i intervjuer till media, mellan varandra i gruppen 

som en strategi. När det senare hettar till så vet man vad man själv säger, står för och 

tryggheten i att andra säger samma sak. Som en slags bubbelkoll att man inte står utanför 

gruppen och säger eller skriver något som inte är genomtänkt eller att man skadar gruppens 

trovärdighet. 

Det är en tid med stor politisk oro i hela landet och många kommuner har det tufft. Med det 

har det skapats en stor medvetenhet och kunskap hos invånarna idag som det kanske inte hade 

innan. Jag tänker att man kanske inte litar på de som styr längre i samma utsträckning. Stora 

välkända företag som bara har vinst till intresse och politiska partier som sviker. Människan, 

råvaran, innehållet saknar betydelse. En form av rotlöshet som min informant Börje säger. 

Men att det framför allt bottnar i ärlighet. Ärlighet är viktigt för alla oavsett om du är privat, 

företag eller kommun. Det ska inte finnas baktankar eller undanhållande av information. Man 

får inte ha en dold agenda som Arla har haft menar mina informanter.   
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Ostens vänner har visat på att trotts ett litet samhälle kan man påverka och göra skillnad. De 

har visat att de tillsammans kan göra skillnad mot större makthavare. Även att inte osten nu 

längre ystas i Boxholm så har de blivit en kostsam stängning för Arla och Ostens vänner har 

nått ut med sitt budskap. Precis som de ville och som gruppen sagt många gånger ”Det här ska 

inte gå obemärkt förbi” eller historiskt sett för samhället ”ingen ska aldrig säga att vi inte 

gjorde något”. 

Just påverkan när det är ett litet samhälle blir det mer tvärt om än mina tidigare tankar. Jag 

tänkte att det individen gör skapar gruppen som i sin tur formar samhället. Men här visar det 

mer på att det samhället har för historia formar gruppen och berättar för individen hur den ska 

agera. Ett litet samhälle där alla är ”face-to-face” som Hannertz skriver (1992:41) Om det 

hade varit en större stad tror jag inte att denna grupp hade formats på samma sätt. Inte heller 

fått den uppmärksamheten på platsen. 

Det är 13 000 medlemmar i gruppen på Facebook. Studier visar klart och tydligt att 

”soffaktivisterna” har stor betydelse för rörelsen (Agö J, 2015). Användarna av sociala medier 

blir matade dagligen med information om nedläggningen och att deras medvetna val är av stor 

betydelse. De delas på nätet och informationen når otroligt många. Så skillnad med bojkott 

och protester tror jag som Börje säger i intervjun, att vi får se mer av i framtiden.  

Jag hade gärna fördjupat mig mer i frågor runt om rörelsen. Nu har jag bara sett till rörelsen 

och de som har varit aktiva i gruppen och deras syn och tillhörighet till Ostens vänner. Det 

skulle vara spännande att tittat på övriga invånare i Boxholm och hur de ser på Ostens vänner. 

Elle på de som det faktiskt drabbar personligen, det vill säga de som arbetar på Ysteriet. Eller 

konstellationen av de ledande i en grupp. Det är nog ingen slump vilka personer som är 

ledande och tillhör kärnan som Holland skriver om (2008:119).  

Företagare, ekonomer, kändisar med flera för att få en komplett grupp som kompletterar 

varandra. Där rätt kontakter är viktigt för att lyckas, lika så vilka som är medlem i sociala 

medier. Det är starka individer på rätt tid och rätt plats som gör en rörelse lyckad.  
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